
Madridban az Akció Katolika gyűlésén
egy édesanya felvetette:

"Mit tehetünk mi édesanyák, hogy
gyermekeink ne veszítsék el hitüket?"

Válaszul többen elhatározták, hogy
naponta buzgón imádkoznak nem csak
a saját, hanem minden édesanya
gyermekének hitéért, és a hét egy
napján, amelyet mindegyikük szabadon
választhat, a templomban is elmondják
imájukat. Lelki vezetőjük Lorenzo atya
támogatta elhatározásukat.

Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök
édesanyját választották eszményképül,
aki több évtizedig könnyek között
imádkozott fia megtéréséért.

A kis közösséghez mind több édesanya
csatlakozott és 1987-ben megkapták a
madridi bíboros érsektől az Egyház
hivatalos jóváhagyását. Az ima a világ más
országaiba is eljutott és egyre terjed.
Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta
el ennek a közösségnek a hírét. A kalocsai
édesanyák kérésére ebben a városban

Szent Mónika napján 1992. augusztus 27-
én alakult meg az első csoport.
2005.január 28-án Dr. Erdő Péter bíboros,
prímás, érsek úr elfogadta felkérésünket
és elvállalta közösségünk fővédnökének
tisztségét.

A közösségnek mindenki tagja lehet, aki
vállalja, hogy az imát minden nap
(otthonában) elmondja, és hetente
egyszer az Oltáriszentség előtt is.

Édesanyák és édesapák!
Fogjunk össze az imában!

Egyre többen kérték, hogy a házastársak
együtt is imádkozhassanak
gyermekeikért. Így született a
"Keresztény házastársak napi imája"
gyermekeikért.

Ezt az imalapot 2003. Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepén áldotta meg
Bíró László püspök úr.
Imalap kérhető: Keresztény Édesanyák
Szent Mónika Közössége 6300 Kalocsa,
Szt. István király u. 24.

Kedves Szülők! Fogjunk össze az
Imában!

Isten áldása kísérje családjainkat!

„Ha ketten közületek valamiben
egyetértenek a földön, és úgy kérik,
megkapják mennyei Atyámtól. Ahol
ugyanis ketten vagy hárman
összegyűlnek a nevemben, ott vagyok
közöttük."

(Mt 18, 19-20)

A Szent Mónika közösség
megalakulásának története

A Szent Mónika közösségről
és keresztény házastársak imája



MENNYEI ATYÁNK,
Hálát adunk neked, hogy gyermekekkel
áldottál meg bennünket.
ÚR JÉZUS,
Segíts, hogy jó keresztény szülők
lehessünk és a hit irányítsa egész
életünket.
SZENTLÉLEK ÚRISTEN,
erősíts bennünket, hogy támogassuk
egymást a gyermeknevelés nehéz-
ségeiben és a bizalom légköre járja át
családunkat.

Minden könyörgés előtt mondjuk közösen:
SEGÍTS MINKET URUNK,
-hogy házasságunkat mindig a kölcsönös
megbecsülés, megbocsátás és hűséges
szeretet hassa át.
-hogy amikor gyermekeinkkel foglal-
kozunk, jóságos higgadtság, tekintély és
szeretet áradjon belőlünk.
- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink
jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni
őket a rossz környezeti befolyásoktól.
-hogy gyermekeink szorgalmasak legyenek
a tanulásban, kitartóak a munkában és
hűségesek a haza-szeretetben.

-hogy a szentmiséken való részvételünk
életünk erőforrása legyen.
-hogy gyermekeink a mi példánkon
tanulják meg a gyakori szentgyónás és
szentáldozás áldásos hatásait.
-hogy megerősödjön családjainkban a Szűz
Anya iránti tisztelet és a rózsafüzér
imádkozás fontossága.
-hogy aktívan részt vegyünk plébániai
közösségünk életében és gyermekeinket is
bátorítsuk az apostoli lelkületre.
-hogy ha gyermekeink közül valamelyik
meghívást kapna a papi vagy szerzetesi
életre azt hálásan elfogadjuk és
támogassuk annak egyre teljesebb
kibontakozását.
-hogy gyermekeink életük csalódásai,
veszélyhelyzetei vagy testi megpró-
báltatásai közepette is megtapasztalják
gondoskodó szeretetedet.
-hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy
másik gyermekünk megrendülne hitében
és  letérne  a  helyes  útról,  őt  akkor  is
szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal
segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.
-hogy gyermekeink a Te irányításoddal
találják meg társukat és választásukban
bízva családunk új tagját szeretettel
elfogadjuk.

-hogy gyermekeink házasságával és
gyermekvállalásával kapcsolatban kato-
likus hitünk alapjaihoz ragaszkodjunk.
-hogy gyermekeink családjában a Te
békéd és szereteted uralkodjon és
unokáink is erősödjenek hitükben.
-hogy amikor más szülőkkel találkozunk fel
tudjuk ébreszteni bennük a felelősséget és
az imaközösségünkhöz való tartozás
vágyát.

Különösen könyörgünk a mai napon
................. bajban lévő és gondokkal
küzdő családért.

K ö n y ö r ö g j ü n k !
SZŰZ MÁRIA,
égi Édesanyánk, segíts bennünket, hogy
Szent Mónikához hasonlóan kitartsunk az
imában és családjainkban megta-
pasztaljuk a hit diadalát.
ÚR JÉZUS,
kérünk add meg nekünk szülőknek és
gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet,
hogy majd együtt örvendezhessünk a Te
dicsőségedben az egész örökkévalóságon
át.
Ámen

Keresztény házastársak
napi imája gyermekeikért


